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О АЛИСИ У ЗЕМЉИ СТРАХОВА 

 

Ева Махковиц: Главна тема одрасле Алисе је протицање времена: времена које тече 
иако свет већ одавно не пружа ни приближно оно што је генерацији било обећано као 
нешто што се подразумева: Кад будете велики, моћи ћете све. Сада је и то да се буде било 
шта – веома тешко. Тако су бројни ликови Алисе у земљи страхова одрасле младе 
девојке које протицање времена посебно обележава: доста дуго сам на овом свету, 
искористила сам сваку прилику (како је требало), а скоро за све је већ прекасно. Ово је 
ноћна мора, али је истовремено и живот, каже Краљица Херц. Никада није било 
истинитије него сада. 
 

Александар Поповски: Годинама сам фасциниран причом о Алиси. Свој метод рада у 
позоришту, на представама, упоређујем са Алисиним падом кроз рупу. Назвао сам га 
Слободан пад, инспирисан њеном храброшћу да, док пада, размишља о стварима и свету 
који види око себе. Не паничи, не плаши се, већ комуницира. На тај начин некако видим 
себе док падам кроз материјал драме коју радим. 
После свега што нам се дешавало у последњих годину и по дана, реч страх, која је и иначе 
била присутна у нашим животима, постала је доминантна. Страх од неуспеха, страх од 
недостака времена, љубави, слободе, страх од промена, од политике, болести, 
неизвесности, страх да нећемо знати како и куда... И онда стојимо тако укопани у месту и 
страхујемо. 
Алиса је та која се не боји, која пита, открива, истражује.Е 
 
ЕВА МАХКОВИЦ 
 

Драматуршкиња, од 2009. године запослена у Градском позоришту љубљанском (Местно 
гледалишче љубљанско). Као драматуршкиња коауторка је преко четрдесет поставки, а 
превела је и више драмских текстова. Са Митјом Чандером и Душаном Јовановићем 
написала је драмски текст Боби и Борис (2012), који је био постављен у СНГ Драма у 
Љубљани, са Јашом Коцелијем по мотивима Годаровог филма До последњег даха: Сад 
(Местно гледалишче љубљанско, 2014), а њен самостални драмски првенац је омладински 
текст Мале краљице из 2017, који је исте године био постављен у Луткарском позоришту у 
Љубљани. За различите словеначке позоришне сцене самостално је или у сарадњи 
приредила низ текстова: Хомер Илијада (2015), Џејн Остин, Ален Бадиу Гордост и 
предрасуда: Призориште двоструког (2015), Фридрих Вилхелм Ниче Тако је говорио 
Заратустра (2016), Хозе Сарамаго Есеј о слепилу (2016), Херман Хесе Демиан (2018), 
Хенри Джејмс Крила голубице (2019), Жан-Пол Сартр, Мишел Фуко Мучнина, Речи и 
ствари (2019), Луис Керол Алиса у земљи чуда (2019) и Андреј Инкрет И век ће 
поцрвенети. Случај Коцбек (2021). Објавила је две књиге са врло разноликим поетикама – 
дневнички роман На овакав дан највише пати мастеркард (Белетрина, 2019) и заједно 
са Евом Млинар сликовницу за одрасле Вињете страхољупца (ВигеВагеКњиге, 2019), 
која је добила Велику награду Словеначког сајма књига. У СНГ Нова Горица 2021. 
постављен је њен драмски текст Тридесетогодишњакиње: Трагикомична слика у 
коауторству са Терезом Грегорич. Ева Махковиц воли поп, католичку иконографију, 
Тејлор Свифт, Александра Меквина, хртове, Идит Вортон, спискове и чудне ствари. 

 

АЛЕКСАНДАР ПОПОВСКИ 

Рођен је у Скопљу. Први пут је срео театарску представу у Драмском театру у Скопљу – 
Дивље месо Горана Стефановског у режији Слободана Унковског. Касније је код ова два 
професора завршио позоришну и филмску режију. 
Од 1994. режира у земљи и на земљи, лево и десно, горе и доле, на истоку и на западу. 
Посебно место у његовом раду заузима Београд и Југословенско драмско позориште. Ту је 
радио Кандида, за којег је добио Стеријину награду, Метаморфозе, за које ништа није 
добио, али је представа била на репертоару девет година, и представу Хамлет, у којој је 
имао задовољство и радост да ради са Небојшом Глоговцем као данским принцем.  
Срећан је што у своју биографију управо додаје четврту представу у овом позоришту, на 
сцени на којој су стајали великани југословенског глумишта. 


